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At uddanne sig til soldat i Danmark har ikke i mange år været forbundet med krigsdeltagelse. Med 
danske  FN-soldaters  tjeneste  i  Ex-Jugoslavien  oplever  Det  Danske  Forsvar  nu  en  kvalitativt 
anderledes situation med fredsbevarende opgaver på kanten til en reel krigsdeltagelse.

Efter  det  første  hold  FN-soldater  vendte  hjem  fra  Ex-Jugoslavien,  har  debatten  om,  hvorvidt 
soldaterne er psykisk belastede af deres krigsoplevelser, primært været ført i dagspressen. Dele af 
pressen har fremført et billede af FN-soldaten som så psykisk skadet, at det resulterer i voldelig 
adfærd  af  ekstrem grad.  Forsvaret  har  afvist  denne påstand.  Man har  fremhævet,  at  soldaterne 
vender hjem som sunde, modne mænd/kvinder, der har bevist deres kvaliteter i det virkelige liv.

FN-tjenesten  bygger  på  helt  andre  forudsætninger  end  almindelige  militære  operationer.  FN-
soldaten  i  det  fredsbevarende  arbejde  varetager  snarere  en  politifunktion  end  en  traditionel 
militærfunktion.  Soldaten  går  imellem  de  stridende  parter,  forholder  sig  neutralt  uden  at  tage 
stilling, observerer hvad der foregår og hjælper civile ofre. Han må kun bruge våben i selvforsvar; 
han er et symbolsk og praktisk udtryk for verdenssamfundets ønske om at bevare freden, men står 
uden  nogen  magtmidler  til  at  gennemtvinge  en  løsning.  I  krigslignende  situationer  ønsker 
forskellige grupper at eskalere konflikten ved at provokere den anden part og FN-systemet. I det 
omfang den enkelte soldat taber hovedet, kan de militære og politiske konflikter eksplodere.

Psykologisk set står FN-soldaten i en yderst vanskelig og sårbar situation. Han skal kunne udøve 
stor selvkontrol og undertrykke instinktive og indlærte reaktionsmønstre. Han skal ideelt set besvare 
aggression uden at stikke af og uden at svare igen. Han skal være et slags levende skjold, som bliver 
på  sin  post  trods  ydmygelser,  provokationer  og  angreb.  Samtidig  vil  han  typisk  blive 
førstehåndsvidne  til  de  umådelige  rædsler,  som  under  en  krig  overgår  civilbefolkningen,  med 
begrænset  eller  måske  ingen  mulighed  for  at  hjælpe  dem,  der  trænger  mest  til  hjælp.  Den 
manglende  mulighed  for  at  kunne  handle  kan  fremkalde  betydelige  skyldfølelser.  En  canadisk 
forsker,  Passey (1995),  beskrev den i  Bosnien udstationerede FN-soldats  situation således:  “De 
overværer folkedrab, og så rydder de op bagefter - trods det, at de har evnen til at stoppe det”. Dette 
fremkalder  naturligt  nok  dybe  frustrationer  hos  mange.  Passey  taler  endda  om  et 
hjemsendelsessyndrom,  der  er  karakteriseret  ved  vrede  og  irritabilitet  samt  reduceret  tolerance 
overfor at leve et almindeligt civilt liv.

To danske undersøgelser  har taget fat  på at  studere de psykologiske følger  for soldaterne i  det 
fredsbevarende arbejde. Bache & Hommelgaard (1994) undersøgte de psykologiske efterreaktioner 
hos den danske bataljon på 722 menige og befalingsmænd, der gjorde tjeneste i Kroatien i 1993. 

Omfanget af belastende og potentielt traumatiserende oplevelser er stort:

64% har oplevet sult og nød hos civilbefolkningen, 45% har set sårede og døde, 33% har været 
vidne til overgreb mod civile og 18% har deltaget i ligudvekslinger.



To tredjedele er blevet truet med våben eller har set kammerater blive truet, 44% er blevet beskudt, 
38% har været i krydsild, mens 25% selv har skudt. Hertil kommer, at 42% er blevet truet af de 
lokale, og 61% hånet af lokalbefolkningen. 

77%  har  i  perioden  oplevet  missionen  som  håbløs,  26%  har  været  i  situationer  med 
lokalbefolkningen, som de følte, de ikke havde styr på, 44% har været i situationer, hvor de følte, at 
de ikke kunne stille noget op - ved afvæbning af militsfolk, sårede, der måtte afvises osv.

41% har følt sig i livsfare ved én eller flere lejligheder og 28% har været bange for at blive fysisk 
skadet og følt sig utryg uden for lejren. 

I  en  undersøgelse,  hvor  data  er  indsamlet  af  Trine  Albertsen  og  Bruno Kristensen,  af  50  FN-
soldater, udstationeret omtrent samtidigt, finder Elklit og Knudsen (1995), at mere end 60% finder 
overgangen til det civile liv vanskeligt, og en tredjedel beskriver en tomhedstilstand, og en tredjedel 
savner det gode kammeratskab. En fjerdedel af soldaterne øger deres alkoholforbrug markant. Lige 
efter hjemsendelsen plages halvdelen af en stor rastløshed og konstant forhøjet vagtsomhed, mens 
en tredjedel lider af irritabilitet og søvnproblemer og en fjerdedel er plaget af mareridt og en følelse 
af konstant træthed. En femtedel føler sig nedtrykt.

De  fleste  problemer  halveres  i  løbet  af  nogle  måneder  med  undtagelse  af  søvnproblemer  og 
vagtsomhed. I løbet af de næste par måneder begynder forekomsten af nogle symptomer igen at 
stige, mens hyppigheden af andre symptomer falder.

På  de  områder,  hvor  sammenligning  er  mulig,  er  der  en  meget  god  overensstemmelse  i 
symptomforekomst mellem de to danske undersøgelser.

Når det drejer  sig om soldaternes sociale netværk i  form af familie og venner, finder Elklit  og 
Knudsen, at der er store problemer. 30% har ikke en fortrolig ven, mere end en fjerdedel fortæller, 
at de har brug for at bearbejde deres oplevelser fra borgerkrigen. Det mest bekymrende er, at mere 
end tre fjerdedele kun føler sig forstået i nogen grad eller slet ikke. To tredjedele var i tvivl om eller 
vidste ikke, at de kunne få akut krisehjælp i Kroatien eller Bosnien. Der er tilsyneladende et ganske 
markant behov for, at Forsvaret etablerer et omfattende og intensivt hjælpeprogram for vores FN-
soldater.
ae
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